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Solliciteer nu!

www.boschrexroth.nl/studenten

Over ons
Bosch Rexroth opereert wereldwijd met vestigingen in 
ruim 80 landen. Alle aandrijftechnieken met bijhorende 
besturingen en diensten zijn hierin verenigd. Bosch 
Rexroth biedt jou een (inter)nationale stageplek met 
professionele ondersteuning en ruimte voor ontwikkeling. 
Help ons de wereld in beweging te zetten! Welkom bij  
Bosch Rexroth. 

Solliciteren?

https://www.boschrexroth.com/nl/nl/onderneming/banen-en-carriere/stage-en-afstudeerplaatsen/index

	JobID: 2204
	functietitel: HBO Meeloopstage 
'PR & Communications'
	locatie: Boxtel
	Start datum: Februari 2022
	functie: [Stage]
	taken: Je gaat deel uitmaken van de Marketing Communicatie afdeling van Bosch Rexroth Nederland. De focus van je stageperiode zal liggen aan de communicatie kant. Zo ontwikkel je tijdens je stage een brede kijk op communicatie, branding en (on- en offline) PR. 

Je gaat o.a. aan de slag met content creatie en zorgt ervoor dat jouw schrijfstijl en tone of voice perfect aansluiten op de doelgroep.  Daarnaast heb je contact met de pers- en mediarelaties én werk je mee aan de (nieuwe) blog. Ook het (mede)organiseren van evenementen komt aan de orde. 

De opdracht voor je opleiding zal zich richten op PR. Je onderzoekt en adviseert ons hoe wij onze off- én online zichtbaarheid, vindbaarheid en naamsbekendheid nog verder kunnen uitbreiden. 

Tot slot: We zijn een technisch bedrijf maar voor deze vacature is kennis van techniek niet noodzakelijk.  

	profiel: 〉Om te beginnen ben je gek op (online) media en communicatie. 
〉Je beheerst de Nederlandse taal tot in de puntjes.
〉Je voelt je verantwoordelijk voor elke deadline en handelt daar ook naar. 
〉Je bent creatief, efficiënt, werkt nauwkeurig en je hebt een proactieve houding. 
〉Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden waarbij je uitblinkt in schrijven. 
〉Je bent een relatiebouwer: je hebt tact en overredingskracht. 
	extra informatie: Wij bieden:
- Kennismaking met alle aspecten van communicatie & PR.
- Een stagevergoeding conform CAO.
- Begeleiding bij je persoonlijke ontwikkeling.
- Het opbouwen van een (inter)nationaal netwerk.
- Een professioneel studentenprogramma.
	contact begeleider: Denise van Roosmalen (praktijkbegeleider)
+31 (411) 65-1105 of denise.vanroosmalen@boschrexroth.nl
	solliciteren: Stuur je CV en motivatiebrief naar studenten@boschrexroth.nl o.v.v. het JobID


